
      Gezamenlijk Diaconaat  

 
 

Doelen diaconiecollecten maand december 2022/ januari 2023   
 
18 december  World Vision.  World Vision wil dat kinderen gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien in 

een veilige leefomgeving. Om dit te bereiken werkt World Vision nauw samen met de familie 
zelf, de omgeving en lokale en internationale organisaties. In 100 verschillende landen 
bereiken we jaarlijks miljoenen mensen met noodhulp en duurzame ontwikkeling. World 
Vision maakt geen onderscheid naar geloof, ras of politieke overtuiging. 

 
25/26 dec.   Kerk in actie: Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Vluchtelingen die 

na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze 
op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. 
Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Met de opbrengst van de 
kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Helpt u mee? 
Voor meer informatie zie ook de flyer bij het vorige kontaktblad. De nood is hoog! 

 
31 december    Wycliffe bijbelvertalers. De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en  

              levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal.    
 
1 januari  Stichting de Hoop. De Hoop helpt kinderen, jongeren en volwassenen die met psychische   

problemen of verslavingsproblemen worstelen. Zodat zij tot herstel komen in relatie tot 
zichzelf, de ander, de schepping en God. De steun van vele kerken maakt dit werk mogelijk.  

 
8 januari  Roemenië Actie Commissie. Het werk van de Roemenië actiegroep is nog niet klaar; het 

volgende plan is om het kerkorgel in MagyarOzd te renoveren; alle pijpen van het orgel 
moeten worden vervangen, deze zijn stuk.  

 
15 januari  Diaconie. Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.   
 
22 januari  GAVE. Collecte voor ondersteuning van het werk van Anita Eenkhoorn voor het werk wat zij 

doet via Gave om vluchtelingen te helpen. Zij staat in dienst van stichting Gave maar moet 
via andere wegen zelf zorgen voor inkomsten. Anita wil verbindingen maken tussen de 
kerken en vluchtelingen (statushouders en mensen in de AZC ‘s). Ze werkt in de regio 
Overijssel, Drenthe en Flevoland. Op facebook: "hetgavewerkvanAnita”.  Op de site van 
Stichting Gave in Harderwijk staat veel info en het werk van Anita is te vinden op: Werk 
Anita. Van harte aanbevolen.  

 
29  januari  Hadassa Hoeve. Jonge vrouwen die zijn vastgelopen weer laten bloeien: daarvoor is Hadassa 

hoeve opgericht. We bieden een unieke woonplek aan vrouwen tussen de 16 en 23 jaar, die 
niet in staat zijn zelfstandig te functioneren. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een 
turbulente jeugd of een sociale beperking. Hadassa helpt de jonge vrouwen hun leven (weer) 
op de rails te krijgen en een zelfstandig leven op te bouwen. Dit doen we door op een 
professionele wijze de jonge vrouwen te laten (her)ontdekken dat ze geliefd zijn, ze vol zijn 
van talenten en als ze in de spiegel gaan kijken ze gaan geloven dat ze een mooi mens zien! 

 
5 februari  diaconale zondag met als speciaal doel: de Voedselbank Zwartewaterland.  
 
Hierboven staan de collectes voor de zondagen in december/ januari. U kunt elke week uw bijdrage 
overmaken via GIVT, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de 

https://www.gave.nl/over-gave/de-mensen-van-gave/anita-eenkhoorn?abcmedewerker=Anita&abc_e-mail=hetgavewerk@gmail.com
https://www.gave.nl/over-gave/de-mensen-van-gave/anita-eenkhoorn?abcmedewerker=Anita&abc_e-mail=hetgavewerk@gmail.com


instandhouding van de kerk en eredienst en het doel van de derde collecte staat vermeld bij het overzicht 
van de kerkdiensten.  De uitgebreide uitleg over de werking van GIVT staat op de website.  Heeft u hulp 
nodig voor het installeren van de GIVT app, vraag het rustig aan een van de kerkenraadsleden.  
 
Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de rekeningnummers van de diaconie, 
onder vermelding van het doel. Dan zorgen wij ervoor dat het geld op de juiste plek terecht komt.                
                                    NL18 RABO 0325 602 638 t.n.v. Geref. Kerk Diaconie 
                                    NL93 RABO 0325 605 459 t.n.v. Diaconie de Baak  
 
Collectebonnen en munten.  
Als het niet lukt om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, dan kunt u uw collectebonnen of 
munten ook in een envelop – met vermelding van het doel – bij Anita Schuurman, H.  van Viandenstraat 9 of 
bij Edith Boessenkool, van Nahuysweg 141 in de brievenbus doen. Alvast hartelijk dank voor al uw bijdragen.  
 

Opbrengst collecten diaconie afgelopen maand. 
Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maand november. Dit is het totaalbedrag 
van de beide kerken. U heeft als gemeente trouw gegeven via Givt en de bankrekeningen van de diaconie!  
Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.  
 
Giften  

Datum Ontvangen via  Bedrag 

Dec.   Mevr. Jannie van Oenen voor de kerk  10,00 

Dec.   Mevr. Jannie van Oenen voor de bloemen   10,00 

Dec.   Mevr. Jannie van Oenen voor de kerk   10,00 

Dec.  Mevr. Jannie van Oenen voor de kerk  20,00 

    Totaal  €     50,00 

 
 
 
Collectes totaal    
Datum Bestemd voor Bedrag 

2 nov.  Dankdag collecte voor Dorcas        495,19 

6 nov.   Diaconie       299,55 

13 nov.  Eindejaarsgift sociale minima       766,99 

20 nov.  PKN-pastoraat       283,65 

27 nov.  Leger des Heils.       372,24 

                                                              Totaal  € 2217,62 

 

      

• Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de beide diaconieën! 
 
Diaconale zondag op 5 februari: 
Op zondag 5 februari is de diaconale zondag in de beide kerken met als speciaal doel; de voedselbank in de 
gemeente Zwartewaterland. Voor meer informatie zie het volgende kontaktblad/kerkbrief enz.  
 
Schuldhulpmaatje in Zwartewaterland! 
De stichting Schuldhulpmaatje in Zwartewaterland  – Voor elkaar Zwartewaterland start op 1 januari 2023 
met haar werk in onze burgerlijke gemeente. Wilt u informatie dan kunt contact opnemen met Wil Kappert 
via wil.kappert@pknhasselt.nl. Mobiel nr. 06-19860235.    
 
Financiële Actie Diaconie 2022.  

mailto:wil.kappert@pknhasselt.nl


Ook de diaconie heeft financiële ondersteuning van de gemeente nodig om het diaconale werk goed te 
kunnen doen. Daarom trof u bij het vorige kontaktblad een brief aan met de uitleg over deze financiële actie. 
U kunt uw bijdrage overmaken op de volgende rekeningnummers:      
   

• Op NL18 RABO0325602638 t.n.v. Geref. Kerk Diaconie of 

• Op NL93 RABO0325605459 t.n.v. Diaconie de Baak.  

• Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage!  
 
 
Wilt u nog eens een kaartje sturen naar …… 
 
Er zijn vast mensen die bij u in gedachten schieten om een kaartje te sturen, om even te laten zien dat er hen 
gedacht wordt in deze wintermaanden …. …   
 

           
   

Kindje van vrede. 
 

Kindje van vrede, dat op ons wacht 
Jij bent gekomen als dauw in de nacht. 

 
Parel van liefde, kwetsbare held, 

Jij bent gekomen als dauw op het veld. 
 

Vindplaats van liefde, dauwdruppel, kind, 
Jij laat je vinden door wie je bemint. 

 
Kindje van vrede, leer ons te zijn 

Vindplaats van liefde in deze woestijn.  
Lied 509. 


